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ORYAL 20 tabletek musujących
 

Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Zmęczenie?

Tracisz koncentracjęi precyzję działania?

Wybierzmoc elektrolitów Oryal.

Potas, magnez i wapń wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, w tym serca. Sód wraz z chlorkiem to najbardziej
aktywny osmotycznie składnik płynu międzykomórkowego.
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ZASILAMIĘŚNIE I MÓZG

aż 5 elektrolitów

 

Potas i wapń wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, w tym serca. Sód wraz z chlorkiem, to najbardziej aktywne
osmotyczne składniki płynu międzykomórkowego. Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
mięśni. Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Kiedy potrzebujesz elektrolitów tracisz precyzję ruchu, czujesz osłabienie

Kiedy jesteś zdrowy, ale jesteś narażony na utratę elektrolitów

wzmożonywysiłek

wysoka temperatura,suche powietrze

podróżenp. samolotem

przebywanie nadużej wysokości
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spożycie alkoholu

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ 

 

Zasila w elektrolitypodczascodziennych wyzwań

Oryal o smakulimonkowo-cytrynowym

Zasila w elektrolityprzy wzmożonymwysiłku

Oryal Maxo smaku malinowym

Dowiedz się więcej

  Skład    Jak stosować    Inne informacje 

Składniki: kwas: kwas cytrynowy, dekstroza, diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, inulina, węglan magnezu, węglan wapnia,
aromat cytrynowy, aromat limonkowy, substancja słodząca: sacharynian sodu, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy. Suplement diety Oryal
zawiera cukier i substancję słodzącą.

Składnik Zawartość w 1 tabletce musującej Zawartość w 3 tabletkach
musujących(dziennej porcji)

Sód 266 mg 798 mg
Potas 200 mg (10,0% RWS*) 600 mg (30,0% RWS*)
Chlorek 195 mg (24,4% RWS*) 585 mg (73,2% RWS*)
Wapń 50 mg (6,3% RWS*) 150 mg (18,9% RWS*)
Magnez 50 mg (13,3% RWS*) 150 mg (39,9% RWS*)
Ryboflawina (wit. B2) 0,32 mg (22,9% RWS*) 0,96 mg (68,7% RWS*)

* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
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tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Zalecana dzienna porcja: osoby dorosłe: 3 tabletki musujące

Ostrzeżenia i inne informacje: Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.
Produkt zawiera glukozę – osoby chorujące na cukrzycę powinny zachować ostrożność. Produkt nie powinien być stosowany w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

 

 

 

 
 

Galeria
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